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LOVE IS IN THE AIR

Agenda:
Dinsdag 20 februari:
Woensdag 21 februari:
Donderdag 22 februari:
Maandag 26 februari t/m
Vrijdag 2 maart:
Woensdag 7 maart:
Vrijdag 9 maart:
Woensdag 14 maart:
Donderdag 15 maart:
Maandag 19 maart:
Woensdag 28 maart:
Donderdag 29 maart:
Vrijdag 30 maart:

rapportgesprekken
Letterfeest groep 3
rapportgesprekken
voorjaarsvakantie
Juffenverjaardag
Samenloop voor
Hoop
Leerlingen vrijdag
W4Kangoeroe
MR vergadering
Grote Rekendag
Leerlingen s’middags
vrij
Leerlingen vrij

RAPPORTEN/RAPPORTGESPREKKEN
Vanmiddag ontvangen de leerlingen het 1 e rapport.
Ouders van de groepen 1 t/m 4 kunnen het rapport
ophalen bij de leerkracht om 15.15 uur, de leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 krijgen het rapport zelf mee
naar huis. Dinsdagmiddag/avond en donderdagmiddag vinden de oudergesprekken plaats naar
aanleiding van dit rapport. Er zal koffie/thee
klaarstaan op het Zeemeeuwplein (aula).

LETTERFEEST GROEPEN 3
Woensdag 21 februari is het feest in de groepen 3!
Een echt letterfeest, want nu ze kern 6 hebben
afgerond, hebben ze alle letters geleerd!
Hiervoor nodigen de juffen van groep 3 de ouders van
deze kinderen van harte uit om op woensdag op
school te blijven want om 08.45 uur wordt dan gelijk
gestart met het letterfeest. (De leerlingen komen wel
gewoon om 08.30 uur in de klas.)
Tijdens het letterfeest doen de kinderen onder
begeleiding van hun ouders en/of opa of oma, etc.,
een letterspeurtocht om zo te laten zien hoe goed ze
alle letters kennen. Daarna worden de kinderen met
een letterdiploma en iets lekkers in het zonnetje
gezet. Wij verwachten dat het feest tot uiterlijk 10.00
uur gaat duren.
Het zou leuk zijn als van ieder kind een ouder, opa of
oma, etc. aanwezig zou zijn. Mocht dit niet lukken,
laat dit dan alstublieft even weten aan de
groepsleerkracht, dan kan uw kind met een andere
ouder meedoen. Wij hebben er zin in!

Afgelopen week was het Valentijnsdag en hing de
liefde in de lucht op school! De kinderen van de
groepen 3 hebben een kaart gepost naar iemand die
hen lief is. In plaats van een postzegel stond er een
kusje op de enveloppe. Als de post dinsdag voor
17.00 uur in de brievenbus gedaan zou worden, werd
de kaart op Valentijnsdag gratis bezorgd. De klassen
zijn dus dinsdagmiddag even naar de brievenbus
gelopen om de brieven te posten. Wie weet heeft u
wel een kaartje van een van hen ontvangen!
Bij de DIDO van juf Lieselotte en Mischa werden
harten gemaakt van puzzelstukjes die de leerlingen
aan hun Valentijn konden geven en bij juf Irene in de
klas vond een echte Valentijns fotoshoot plaats.
Marcel van Mourik van Simplyweb-fotography heeft
hele mooie foto’s van de leerlingen gemaakt welke de
ouders van deze groep inmiddels via email hebben
ontvangen. Lang Leve de liefde!

MIDZOMERBUURTFEEST

SAMENLOOP VOOR HOOP

Ook dit jaar organiseren we weer het Midzomerbuurtfeest dat op 19 juni zal plaatsvinden. Dit jaar is het
thema “Het Wilde Westen”. Omdat wij de school ook
dit jaar weer een beetje in dit thema willen omtoveren
hebben wij uw hulp nodig. U hoeft niet creatief te zijn
want de voorbeelden zijn aanwezig maar uw
helpende hand zou fijn zijn, al is het maar een uurtje.
Vindt u het leuk om ons daarbij te helpen dan kunt u
zich opgeven bij Miranda van de administratie.

Al jaren wordt er door heel Nederland de Samenloop
voor Hoop georganiseerd, ook in Almere. Het is een
uniek evenement, een 24-uurs looop waarin iedereen,
jong en oud, mee kan lopen om geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding. Dit jaar vindt de Samenloop
plaats op 17 en 18 maart in de Topsporthal in Almere.
Vanaf 14.00 uur zaterdagmiddag tot 14.00 uur
zondagmiddag.
Eén van de initiatieven van de Samenloop voor Hoop
is de Kinderloop voor Hoop. De Kinderloop is een
sponsorloop die op meerdere scholen in Almere
gelopen gaat worden. Ook wij hebben ervoor gekozen
om hieraan mee te doen. Onze school zal daarom op
vrijdag 9 maart a.s. de kinderloop op school gaan
organiseren. Wij hopen dat u dit doel ook ondersteunt
en ons wilt helpen dit tot een groot succes te maken.

OUDERS/VERZORGERS/OPA’S/OMA’S
DIE WILLEN HELPEN OP DE
KNUTSELOCHTENDEN/MIDDAGEN
TEN BEHOEVE VAN HET MIDZOMERBUURTFEEST
Maandagmiddag
5 – 12 maart
Dinsdagochtend/middag
6 – 13- 20 maart
Woensdagochtend
21 maart
Vrijdag ochtend/middag
9 – 23 maart
Al is het maar een uurtje, Vele handen maken licht werk
en is het gezelliger. Eventueel kunt u ook Iets mee naar
huis nemen.
Komt een ander moment U beter uit, geen probleem,
Komt u gerust langs . U kunt zich aanmelden voor deze
knutselochtenden bij Miranda (administratie)

GEZOCHT
De overblijf is op zoek naar een overblijfhulp voor
donderdag en vrijdag. Mocht u interesse hebben (of
kent u iemand die het leuk vindt om overblijfkracht te
worden) dan kunt u zich opgeven via info@flexikids.nl
Wij verzoeken u nogmaals om s’middags pas het
schoolplein op te komen als de overblijfkinderen
binnen zijn. Dus na 13.00 uur. Bedankt voor uw
medewerking.

NASCHOOLSE SPORT 6 t/m 8
Woensdagmiddag 21 februari kunnen de leerlingen
van de groepen 6 t/m 8 meedoen met de naschoolse
sport van juf Patricia. Dit keer: frisbee.
De leerlingen kunnen zich via het inschrijfformulier dat
ze maandag meekrijgen voor woensdag 12 uur
opgeven.

De Kinderloop gaat er als volgt uitzien:
 Aangezien het een 24 uurs loop is voor de
volwassenen gaan de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 24 minuten lopen en de
groepen 1 t/m 4 24 (kleine) rondjes. Er zullen
dus meerdere routes worden uitgezet en de
kinderen lopen niet met alle klassen tegelijk.
 Elk kind ontvangt maandag 19 februari een
sponsorenveloppe met daarop tekst en uitleg
die zij kunnen gebruiken om sponsors te
werven. In de enveloppe zit een intekenlijst
voor de sponsors waarop zij aan kunnen
geven voor hoeveel geld zij uw kind willen
sponsoren. Zij vullen hier hun gegevens op in
én het te sponsoren bedrag.
 De kinderen verzamelen zoveel mogelijk
sponsors en innen het geld ook direct. Deze
enveloppen dienen uiterlijk 9 maart weer
terug te zijn op school.
 Tijdens de loop zal het geld worden geteld en
aan het eind van de dag bekend worden
gemaakt hoeveel onze school heeft
opgehaald. Daar zijn alle kinderen bij
aanwezig.
 Ook krijgen alle kinderen aan het eind van de
dag een aandenken aan deze Kinderloop.
 Ook zouden wij het leuk vinden als kinderen
zoveel mogelijk in het paars of met paarse
accessoires naar de Kinderloop komen. Dit
versterkt het saamhorigheidsgevoel en is de
kleur van de Kinderloop.
Wij hopen op jullie medewerking en als ouder bent u
natuurlijk welkom om deze loop bij te wonen. Mocht u
als hulpouder mee willen helpen aan dit mooie
evenement, dan horen wij dit graag.
U kunt zich dan aanmelden bij juf Ellen Admiraal
groep 1/2 C, of via een reactie op deze Nieuwsbrief
via Digiduif.

BETALING OUDERBIJDRAGE

JEUGTHEATER: FEEST (DIRK SCHEELE)

Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan,
dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen .

Op zondag 18 februari is het Feest in het theater van
KAF met Dirk Scheele! Bestel je kaarten via de
website van KAF.

De kosten voor dit jaar zijn door de MR
(medezeggenschapsraad) en directie vastgesteld op
€ 55,- per leerling voor de groepen 1 t/m 7
(€ 22,50 ouderbijdrage en € 32,50 schoolreisje)
Leerlingen die vanaf 1 januari op school komen
betalen 42,50 (10,- ouderbijdrage en 32,50
schoolreisje)
Voor groep 8 € 110,- (€ 22,50 ouderbijdrage en €
87,50 kamp).
Dit bedrag kan worden overgemaakt op:
NL22 INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De
Albatros, onder vermelding van de naam van uw kind
en de groep waarin hij/zij zit.
Wij hebben het liefst dat u het bedrag in 1x voldoet
dan bent u er ook vanaf  maar ook in verband met
de administratie. Mocht u dit niet in 1x kunnen betalen
mag het bedrag eventueel in termijnen worden
overgemaakt.
(2x 20,- per lln en 1x 15,- voor leerlingen van de
groepen 1 t/m 7 en 2x 35,- en 1x 40,- voor lln groep
8).

TIPS VOOR HET WEEKEND
RONDLEIDING MET DE ZINGENDE GIDS
Zondag 18 februari 2018 Vanaf 13:30 tot 15:30
komt Singer Songwriter Daniel van der Zee naar het
Klokhuis om zijn befaamde rondleiding te geven om
13.30 en 14.30 uur! Leuk voor jong en oud.
Een onvergetelijke rondleiding door Het Klokhuis met
de zingende gids: Singer/songwriter Daniël van der
Zee. Deze unieke rondleiding is leuk voor jong en
oud. De zingende gids neemt je mee langst alle
mooie plekken van Het Klokhuis en natuurlijk mag jij
meezingen met het refrein!

Na eerdere succesvolle tournees komt Dirk op veler
verzoek terug met een rock en roll band waar je u
tegen zegt, compleet met drummer, basgitarist,
toetsenist en een hartveroverende zangeres! Dat
wordt natuurlijk een spetterend theaterconcert voor de
allerkleinsten, want al Dirks leukste en bekendste
liedjes komen voorbij!
Maar er gebeuren ook ongewone dingen. We gaan
namelijk creatief aan de slag en maken muziek met
kartonnen kokertjes, emmers, sleutelbossen,
ballonnen en mondharmonica's. Niks is Dirk te gek en
jullie mogen natuurlijk volop meedoen! Een te gek
feestje in KAF, de leukste speelplaats van Almere. En
als klap op de vuurpijl heeft Dirk Scheele ook nog een
aantal leuke en grappige muzikale verrassingen voor
de kinderen in petto.
Zondag 18 februari 2018 Vanaf 14:00
http://www.kaf.nl/

JEUGDTHEATER: OVER HOEDJES EN
KALFJES 4+
Op zondag 18 februari vindt in bibliotheek Stad de
jeugdtheatervoorstelling 'Over Hoedjes en Kalfjes'
plaats. De voorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar
Een aanstekelijke smeltkroes van muzikaal vertel- en
poppentheater over een hoedenmaker die elke dag
op zoek naar mensen is die hij gelukkig kan maken.
Iedereen roept hem toe: “Heeft u een hoedje dat past
bij mijn snoetje? Heeft u een hoedje dat past bij mijn
hoofd?” Dan duikt de hoedenmaker in zijn kar vol
hoedenmakers spullen en maakt hij meteen een hoed
die wonderwel past bij je hele persoon. Maar op een
dag komt de hoedenmaker in een dorp waar iedereen
anders is, en waar de sfeer ook anders is. Zal het de
hoedenmaker ook hier lukken om de mensen gelukkig
te maken?
Zondag 18 februari 2018 Vanaf 15:00 tot 16:00

Welkom in Het Klokhuis
Veeg je voeten in Het Klokhuis
Doe alsof je thuis bent in Het Klokhuis
Luister naar de gids van Het Klokhuis
De rondleidingen zijn leuk voor jong en oud! Voor de
kinderen is er na de rondleiding nog een leuke
speurtocht. Reservering en betaling voor zowel
kinderen als volwassenen. Reserveer je kaartje
online.
Tijdens de Klokhuis-activiteiten begeleiden de ouders
hun eigen kinderen en moeten aanwezig zijn tijdens
de rondleiding. De rondleiding en de speurtocht duren
bij elkaar ongeveer 1 uur.
https://www.stadennatuur.nl/

https://webcat.fbn-net.nl/cgibin/bx.pl?vestnr=0060;event=tickw_uitvsel;u_id=1869;
a_id=1160

VOGELS KIJKEN IN DE
OOSTVAARDERSPLASSEN
Spot de vogels van de Oostvaardersplassen bij
Almere.
Vanaf Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders
neemt de gids van de Vogel- en Natuurwacht
Flevoland je mee op zoek naar vogels. De
Oostvaardersplassen staan bekend om de grote
vogelrijkdom, met soorten als zeearend, bijzondere
eenden soorten, steltlopers en rietbewoners als het
zeldzame baardmannetje. Het blijft natuurlijk een
verrassing welke soorten je te zien en te horen krijgt.
Dat verschilt per seizoen, maar ook aan het weer, het
moment van de dag en natuurlijk de factor geluk.
Neem je verrekijker mee en ga mee op pad, wie weet
wat je te zien krijgt!
Wandelen door de Oostvaardersplassen tussen begin
januari en eind april is vrij bijzonder. Grote delen van
het gebied zijn dan namelijk afgesloten voor het
publiek in verband met de winterrust voor de dieren
en vogels. Maar maak je een wandeling met de gids
van Staatsbosbeheer, dan mag je dit afgesloten
gebied echter wel in!
Zondag 18 februari van 11.00 tot 13.00 uur
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/oostvaard
ersplassen/vogels-kijken-in-de-oostvaardersplassen

